


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์

64107295302

ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,245.00 บาท

11,245.00 บาท

3311000450670 ร้านก้าวเจริญ 11,245.00
วัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯและนายกองค์การบริหารส่วน

ตำบล
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3311000450670 ร้านก้าวเจริญ 641114007732 5/2565 18/10/2564 11,245.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์

64117308465

จ้างจ้างพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯและนายก อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,940.00 บาท

8,940.00 บาท

0315549000196 บริษัท โรงพิมพ์วินัย 2509 จำกัด 2,340.00
หนังสือพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.

2562 และระเบียบกรรมการการเลือกตั้งฯ
1

0315549000196 บริษัท โรงพิมพ์วินัย 2509 จำกัด 300.00คู่มือการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น2

0315549000196 บริษัท โรงพิมพ์วินัย 2509 จำกัด 2,100.00แบบพิมพ์ กปน.3

0315549000196 บริษัท โรงพิมพ์วินัย 2509 จำกัด 800.00ตราประทับบัตรเลือกตั้ง4

0315549000196 บริษัท โรงพิมพ์วินัย 2509 จำกัด 3,400.00คู่มือ จพง.ปน.5

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0315549000196 บริษัท โรงพิมพ์วินัย 2509 จำกัด 641114262236 5/2565 29/10/2564 8,940.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์

64117146639

ซื้อชุดเครื่องเสียงเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ และนายก อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,750.00 บาท

5,750.00 บาท

3311000152474 นาย กิตติ บุราสุข (กิตติวิทยุ) 3,200.00อินเวอร์เตอร์ 1800W1

3311000152474 นาย กิตติ บุราสุข (กิตติวิทยุ) 850.00ไมค์สาย2

3311000152474 นาย กิตติ บุราสุข (กิตติวิทยุ) 1,700.00ฮอน OBOM3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3311000152474 นาย กิตติ บุราสุข (กิตติวิทยุ) 641114216381 102565 09/11/2564 5,750.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์

64117049072

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

295,090.12 บาท

295,090.12 บาท

0105542091554 บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด 176,554.56
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตรานมโรงเรียน  นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง  ขนาดบรรจุ ไม่

น้อยกว่า 200 ซีซี
1

0105542091554 บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด 118,535.56
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตรานมโรงเรียน  นมยูเอสทีไรส์ ชนิดกล่อง  ขนาดบรรจุ

ไม่น้อยกว่า 200 ซีซี
2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105542091554
บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์

จำกัด
641114352361 7/2564 26/10/2564 295,090.12 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์

64117257392

จ้างป้ายประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26,946.00 บาท

26,946.00 บาท

1311090011305 เก่ง-ดีไซน์ 864.00
ป้ายไวนิลเลือกตั้งสมาชิกสภาฯและนายกอบต.ประชาสัมพันธ์ติดข้างรถ ขนาด

120x240 ซม.
1

1311090011305 เก่ง-ดีไซน์ 1,800.00ป่ายไวนิลรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาฯและนายก อบต. ขนาด 200x600 ซม.2

1311090011305 เก่ง-ดีไซน์ 10,800.00ป้ายไวนิลเลือกตั้งสมาชิกสภาฯและนายก อบต. ขนาด 120x240 ซม.3

1311090011305 เก่ง-ดีไซน์ 1,650.00ป้ายไวนิลหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาฯและนายก อบต. ขนาด 60x120 ซม.4

1311090011305 เก่ง-ดีไซน์ 432.00ป้ายไวนิลโครงการอบรม กบน. ขนาด 120x240 ซม.5

1311090011305 เก่ง-ดีไซน์ 5,400.00ป้ายไวนิลการนับคะแนนเลือกตั้ง ขนาด 300x600 ซม.6

1311090011305 เก่ง-ดีไซน์ 6,000.00ป้ายไวนิลโครงขั้นตอนการเลือกตั้ง ขนาด 120x240 ซม.7

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1311090011305 เก่ง-ดีไซน์ 641114229212 4/2565 25/10/2564 26,946.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์

64107087081

จ้างป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาฯและนายก อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,748.00 บาท

2,748.00 บาท

1311090011305 เก่ง-ดีไซน์ 252.00
ป้ายฟิวเจอร์บอร์ดศูนย์อำนวยการประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วน

ตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาด 28x180 ซม.
1

1311090011305 เก่ง-ดีไซน์ 432.00
ป้ายไวนิลศูนย์อำนวยการประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์

ขนาด 120x240 ซม.
2

1311090011305 เก่ง-ดีไซน์ 432.00
ป้ายไวนิลสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายก

องค์การบริหารส่วนตำบล ขนาด 120x240 ซม.
3

1311090011305 เก่ง-ดีไซน์ 1,200.00
ป้ายไวนิลโครงประกาศรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ขนาด 120x240 ซม.
4

1311090011305 เก่ง-ดีไซน์ 432.00
ป้ายไวนิลประกาศรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายก

องค์การบริหารส่วนตำบล ขนาด 120x240 ซม.
5

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1311090011305 เก่ง-ดีไซน์ 641014102044 1/2565 04/10/2564 2,748.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์

64107263552

จ้างพวงมาลาดอกไม้สดวันที่ 23 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,000.00 บาท

1,000.00 บาท

3311400231924 ร้านมะลิซ้อน ดอกไม้สด 1,000.00พวงมาลาดอกไม้สดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3311400231924 ร้านมะลิซ้อน ดอกไม้สด 641014215897 3/2565 20/10/2564 1,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์

64107128700

จ้างพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,000.00 บาท

1,000.00 บาท

3311400231924 นายศิริศักดิ์  ทองเชิด 1,000.00พวงมาลาดอกไม้สด1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3311400231924 นายศิริศักดิ์  ทองเชิด 641014106073 2/2565 08/10/2564 1,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์

64107120988

ซื้อวัสดุก่อสร้างในการติดป้ายประชาสัมพันธ์การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,060.00 บาท

1,060.00 บาท

0313561001235 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สนวนก่อสร้าง 990.00ไม้อัด ขนาด 6 มล.1

0313561001235 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สนวนก่อสร้าง 70.00สกูร2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0313561001235 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สนวนก่อสร้าง 641014101350 2/2565 07/10/2564 1,060.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์

64107118441

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,125.00 บาท

13,125.00 บาท

0315560001632 บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิควิปเม้นท์ จำกัด 13,125.00วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0315560001632
บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิควิปเม้นท์

จำกัด
641014101237 1/2565 04/10/2564 13,125.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์

64107340920

ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาฯและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,390.00 บาท

14,390.00 บาท

1311000184736 บ้านเฮาค้าวัสดุ 10,710.00้เหล็กแป๊ป ขนาด 1x1 นิ้ว1

1311000184736 บ้านเฮาค้าวัสดุ 2,730.00แผ่นไม้อัด ขนาด 4 มล.2

1311000184736 บ้านเฮาค้าวัสดุ 300.00สกรูหัวกลม ขนาด 8x3/4 นิ้ว3

1311000184736 บ้านเฮาค้าวัสดุ 190.00สีสเปร์ย A3004

1311000184736 บ้านเฮาค้าวัสดุ 460.00ลวดเชื่อมกัลวาไนซ์5

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1311000184736 บ้านเฮาค้าวัสดุ 641114017035 6/2565 18/10/2564 14,390.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์

64117132784

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,360.00 บาท

1,360.00 บาท

3100901504517 ร้านแอ๊ดวิทยา 1,100.00เครื่องทองน้อย1

3100901504517 ร้านแอ๊ดวิทยา 260.00กาวสองหน้า2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100901504517 ร้านแอ๊ดวิทยา 641114215549 9/2565 01/11/2564 1,360.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก





ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์

64117047445

ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,650.00 บาท

7,650.00 บาท

0313539001261 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงชัย โอเอ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส 7,650.00หมึกเครื่องถ่ายเอกสารCanon NPG-51/IR2525/25301

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0313539001261
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงชัย โอเอ เซลส์

แอนด์ เซอร์วิส
641114164995 8/2565 26/10/2564 7,650.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์

64107123091

ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,250.00 บาท

1,250.00 บาท

5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 1,250.00หมึกเครื่องพิมพ์ HP Laser Jet Pro M203dn (HP30A) รหัสพัสดุ 420-62-00381

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 641014106223 3/2565 07/10/2564 1,250.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


